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N
a 16ª Plenária Estadual da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), realiza-
da em formato online, na última sexta 

e sábado, dias 13 e 14, delegados de sindica-
tos CUTistas de Sergipe, oito deles do 
SINDISAN eleitos em assembleia, que discu-
tiram a realidade dos trabalhadores brasilei-
ros e os desafios para a classe trabalhadora 
na atualidade e no pós-pandemia de Covid.

Na sexta-feira, 13, aconteceu a abertura 
da Plenária, reunindo representantes de sin-
dicatos, movimentos sociais, mandatos e re-
presentantes de partidos políticos de esquer-
da, além de representações de outras centra-
is sindicais. A abertura contou, ainda, com par-
ticipação de um ilustre fundador da CUT, o ex-
presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, 
que contagiou a plenária.

A análise da conjuntura tratou do tema 
"Os Desafios da Classe Trabalhadora Pós-
pandemia", com palestras de Jandyra 
Uehara Alves, secretária de Políticas Sociais 
da CUT Nacional; Ângela Melo, da direção 
nacional da CUT; Itanamara Guedes, secre-
tária de Políticas Sociais e Direitos Humanos 
da CUT/SE; e Carmen Foro, secretária 
Geral da CUT nacional.

| SEGUNDO DIA
Em memória de companheiras trabalha-

doras e dirigentes sindicais que faleceram em 
2021, deixando ensinamentos e grande con-
tribuição, a 16ª Plenária Estadual da CUT ho-
menageou com um vídeo, no segundo dia 
(14) de trabalhos, as companheiras Mônica 
Maria Bonfim Cruz (Sindipema/Sinergia), 
Claudiane Santos (STTR/ Itabi) e Marta Maria 
Lima Rosa (Sindomestico). 

Ainda no segundo dia, foram realizados 
debates e discussões que auxiliaram na ela-
boração da estratégia e do plano de luta da 
CUT para os próximos anos (de 2021 a 2023).

Entre outras deliberações, os dirigentes 
CUTistas sergipanos aprovaram, também, 
emendas ao texto base que será discutido e 
avaliado na Plenária Estatutária Nacional da 
CUT, em outubro deste ano.

Também foram aprovadas diversas mo-

ções, entre as quais, a Moção de Repúdio do 
SINDISAN à privatização do setor de sanea-
mento, "que vai na contramão do que ocorre 
no mundo, que é a reestatização do referido 
setor, porque água é vida, e como tal, não po-
de servir ao interesse privado exclusivamen-
te, por visar somente o lucro, negando à po-
pulação o direito a este bem tão precioso!", 
aponta o documento aprovado por unanimi-
dade pela Plenária.

TRABALHADORES

Em Plenária da CUT, SINDISAN aprova moção
de repúdio à privatização do saneamento

RÁDIO PEÃO

5Abertura da 16ª Plenária Estadual da CUT se deu de forma remota e reuniu muitas lideranças 

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição 
de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe – SINDISAN, em 
conformidade com seu Estatuto, convoca todos os filiados da DESO 
quites com as suas obrigações estatutárias para, em Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 04 de setembro de 2021, às 
8h30, em primeira chamada e às 9h, em segunda chamada, em sua 
sede, localizada à Rua Marechal Deodoro, 1024, bairro Getúlio Vargas, 
em Aracaju-SE, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

 1) Informes;
 2) Construção da Pauta do Acordo Coletivo de Trabalho dos 
Trabalhadores da DESO – 2021/2023.

Silvio Ricardo de Sá
Diretor-presidente

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Tem circulado pelos corredores que 
uma certa empresa pública de Sergipe não 
quer a divulgação, de jeito algum, da folha 
de pagamento de seus funcionários no 
Portal da Transparência, mesmo com noti-
ficação do Mistério Público do Estado.

Qual o mistério? Por que tanto medo da 
direção dessa empresa em cumprir o que 
determina a lei? Será que vai causar tremo-
res a divulgação dessa folha? Aí tem!!! 

Empresa não quer
divulgação da folha
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ão completou um ano da reforma 

Ndos decantadores da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) de 

Tobias Barreto e os mesmos já apresen-
tam uma série de problemas estruturais 
que colocam em risco o bom funciona-
mento daquela unidade.

A situação é grave, a ponto de partes 
da sua lateral estarem sendo escoradas 
por canos e tábuas para conter vaza-
mento de água.

O SINDISAN tem feito visitas às uni-
dades pelo interior e o que fica claro é 
que falta fiscalização efetiva nas obras 
de reforma de muitas, que deixam muito 
a desejar no quesito qualidade. E olha 
que a Deso tem técnicos e engenheiros 
que poderiam fazer esse trabalho e evi-
tar problemas como esse, detectado na 
ETA de Tobias Barreto.

Situação lamentável e evitável!

FALTA FISCALIZAÇÃO

5Decantadores recém-reformados e já apresentam vazamentos, contidos por escoras

O Conselho Deliberativo do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do estado de Sergipe 
– SINDISAN, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto da Entidade, 
faz saber da realização das eleições para Representante Sindical para o mandato 
2021/2023, conforme previsto no Estatuto do SINDISAN. Fica, a partir da data da 
publicação deste edital, aberto o prazo de 15 (quinze) dias para inscrições de 
candidaturas para a representação abaixo. 

O registro das candidaturas, a entrega da documentação e esclarecimentos 
sobre o processo eleitoral serão feitos na sede do SINDISAN, localizada na Rua 
Marechal Deodoro, 1024, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju-SE. Terminado o prazo 
de registro de candidaturas, será publicada a relação dos candidatos inscritos na 
base de representação, a data e os locais de realização das eleições.

- REGIONAL CENTRO-OESTE 
- Núcleo de Itabaiana – 01 Representante

Aracaju (SE), 19 de agosto de 2021.

Silvio Ricardo de Sá
DiretorPresidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MARCO LEGAL

Nos próximos dias 8 e 9 de setembro, o 
SINDISAN estará realizando o Seminário "A 
Nova Lei de Saneamento e o Futuro dos 
Serviços de Água e Esgotos em Sergipe", 
com o objetivo de debater o conteúdo e as con-
sequências da Lei 14.026/2020, que alterou o 
marco legal do saneamento no país, com reba-
timento direto nas companhias públicas e ser-
viços autônomos do setor.

O evento acontecerá no auditórios do sin-
dicato e contará com as presenças de Edson 
Aparecido da Silva, sociólogo, mestre em 
Planejamento e Gestão do Território pela 
Universidade Federal do ABC, assessor de 
Saneamento da FNU, e secretário Executivo 
do Observatório Nacional dos Direitos à Água 
e ao Saneamento - ONDAS; e do Dr. Luiz 
Alberto Rocha, professor Associado da 
Faculdade de Direito/UFPA, Doutor em 
Direito do Estado/USP; advogado e consultor 
jurídico da FNU.

SINDISAN debate
nova lei e futuro
do saneamento

Decantadores da ETA de Tobias Barreto
foram reformados, mas já têm problemas 
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